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KRAŠKI VODONOSNIK TRNOVSKO-BANJŠKE PLANOTE 
 
 
Hidrogeološke značilnosti območja 
 
Območje kraškega vodonosnika Trnovsko-Banjške planote je znotraj 
Goriške statistične regije najpomembnejši rezervoar pitne vode. Poleg 
tega je hidrogeološko dokaj dobro raziskano, saj so že bile opravljene 
številne raziskave, pri katerih so sodelovali projektni partnerji in zunanji 
sodelavci (geomorfološke in speleološke raziskave, geološko in 
hidrogeološko kartiranje, hidrokemijske in izotopske analize, sledilni 
poskusi, …). Zbrani podatki in pridobljeno znanje o značilnostih 
obravnavanih vodnih virov predstavljajo dobro strokovno podlago 
načrtovanemu projektu in jih je možno ob ustrezni uporabi novih metod 
učinkovito prenesti v prakso varovanja vodnih virov pred onesnaževanjem 
in še posebej ukrepanja ob izrednih dogodkih. 
 
Trnovsko-Banjška planota skupaj z Nanosom sestavlja t.i. Visoki dinarski kras, 
ki ga omejujejo doline rek Soče, Idrijce, Vipave, Pivke in njihovih pritokov. 
Pas karbonatnih kamnin je širok 10 do 15 km, dolg okrog 50 km, in zavzema 
okrog 700 m2 površine. Prevladujejo globoko zakraseli kredni (na sliki 1 
zelena barva) in jurski (modra) apnenci ter triasni (roza) dolomiti, ki proti 
severozahodu potonejo pod mlajšimi pretežno eocenskimi (rumeno-rjava) 
flišnimi kamninami. Fliš obdaja zakrasele apnence tudi na južni in vzhodni 
strani in učinkuje kot delna, viseča ali popolna hidrološka pregraja. Na 
severni strani je kraški vodonosnik obdan s pretežno neprepustnimi 
srednje in spodnje triasnimi, delno tudi permskimi in karbonskimi 
kamninami. Vanje so zarezane površinske doline Belce, Idrijce, Zale in 
Trebuše (Janež in ostali 1997). 
 
Za visoko planoto z nadmorskimi višinami do okrog 1500 m je značilen 
prehod med mediteransko in alpsko klimo. Letne padavine lahko 
presegajo 3000 mm, srednje letne temperature pa se gibljejo med 7 in 9° 
C. Med mrzlimi in dolgimi zimami so snežne padavine pogoste, snežna 
odeja pa se lahko na planoti zadrži tudi več mesecev. Velik del območja 
pokriva gozd.  
 
Na zakraselem območju Trnovsko-Banjške planote padavine poniknejo 
globoko v kraški vodonosnik, ki hrani velike količine podzemne vode, prazni 
pa se skozi velike kraške izvire na obrobju (slika 2). Številni od teh izvirov 
(npr. Mrzlek, Hubelj, Kajža) so zajeti za vodooskrbo. 



 
Slika 1: Geološka karta Trnovsko-Banjške planote z omejenim območjem, ki bo vključeno v 
kraški hidrogeološki model (podatki povzeti po Osnovni geološki karti 1:100.000) 
 

 
Slika 2: Karta območja z označenimi različnimi hidrogeološkimi tipi kamnin (z rumeno 
barvo kraško-razpoklinski vodonosnik, z zeleno razpoklinski vodonosnik, z modro medzrnski 
vodonosnik in z rjavo zelo slabo prepustne kamnine) in najpomembnejšimi vodnimi viri. 
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